Rudkøbing Sejlklub
Referat fra bestyrelsesmøde d. 22.02.2018 kl. 19.00 i klubhuset
Til stede:
Jeanette Bønlykke
Bent Chr. Hansen
Søren Therkelsen
Mikael Jensen
Arne Nielsen
Steen Hansen
Finn Birger Hansen (ref.)
Afbud: Helle Svensson
fraværende uden afbud: Kenneth Nielsen
Pkt. 01.
Fællesmøde d. 04.03.2018 kl. 14.00 Formanden indleder og lægger op til en snak om, hvad medlemmerne vil med deres
sejlklub.
Kager bages af Jeanette Bønlykke og Helle Margrethe Hansen
Fbh spørger Karen Hansen, om hun også kan frembringe en kage.
Bestyrelsen samler op efter mødet.
Pkt. 02.
Dansk Sejlunion har generalforsamling lørdag d. 17. marts 2018 i Nyborg
Formanden har ikke mulighed for at deltage.
Helle Svensson - overvejer at deltage i dette.
Pkt. 03.
Vedr. klubaften d. 21.03.2018 kl. 19.00 med Frank Varsnæs
Fbh sørger for, at der bliver lavet en indbydelse, som sendes rundt og ST at den
kommer på hjemmesiden.
Pkt. 04.
Lørdag d. 14 april 2018
Standerhejsning kl. 15.00
Generalforsamling kl. ca. 15.30
Standerhejsnings fest kl. 18.30.
Fbh spørger:
Torben Tranberg, om han vil være dirigent
Jytte Munch, om hun vil skrive referat fra generalforsamlingen
Per Munch, om han vil sørge for øl, vand og vin.
Lulu, Else, Jørgen og Christian vedr. standerhejsningsfesten.
Fbh sørger for, at der kommer en indbydelse ud og ST at den kommer på
hjemmesiden.

Pkt. 05.
Der afholdes 4 grillaftener på tirsdage, datoerne fastsættes senere, evt. på mødet d. 4.
marts, 2018.
Pkt. 06.
Rudkøbing Sejlklub har ikke et fuldt kapsejladsudvalg lige nu - håber det lykkes at
etablere det d. 4. marts.
Vi håber der kan afholdes onsdagssejladser i sommeren 2018 og en hovedkapsejlads i
september.
Pkt. 07.
Det er bestyrelsens opfattelse, at klubben overholder “Persondataforordningen”.
Pkt. 08
Helle Svensson og Jeanette Bønlykke deltager i mødet vedr. Maritim Weekend
Pkt. 09.
Arne Nielsen(Anne-Jette) orienterede om økonomi/regnskab.
Næste bestyrelsesmøde d. 15. marts 2018 kl. 19.00

